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Comunicat de presă
UAT Municipiul Rosiorii de Vede, în calitate de beneficiar, implementează proiectul Verde prezent în
cartierele din Roșiorii de Vede - Cod SMIS 119439, proiect finațat prin: Programul Operational
Regional Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate
îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării
măsurilor de reducere a zgomotului.
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice si Fondurilor
Europene.
Organism Intermediar pentru POR: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
În cadrul proiectului se vor face interventii in 7 zone din cartierele din muncipiu care vor consta in
special din:
-realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
-amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului.; -plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
-crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale, amenajate pentru
sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
-instalare Wi-Fi în spațiile publice;
-sisteme de supraveghere video a spatiilor amenajate prin proiect
-dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete,
împrejmuire etc);
-înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investitiei.
-realizare sistem de irigații /sistem de iluminat.
Valoarea totală a proiectului este de 4.369.430,41 lei, din care valoarea totală eligibilă
nerambursabilă din FEDR este de 2.943.781,86 lei, iar contribuția din bugetul național este 450.224,92
lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, 20.10.2017 – 19.10.2020.
Persoană contact: Manager proiect - Pompilia Andrei, Serviciul Achiziții și Managementil Proiectelor,
UAT Municipiul Roșiorii de Vede, Mobil: +40 733887908 Fax: +40 247.466.141, e-mail:
dezvoltare.locala.prv@gmail.com. Adresă: Str. Dunării nr.58, 145100 – Roșiorii de Vede, Teleorman,
România.
Continutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României

